ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ПРОТОКОЛ № 01 / 26 март 2013 г.
На 26 март 2013 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се
проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (ОССЕИВ) към Областна администрация Монтана, на което присъстваха:
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Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана, председател на ОССЕИВ;
Калин Хайтов – зам. областен управител на област Монтана;
Орлин Орлинов – мл. експерт, Дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ;
Димитър Василев – ДРСЗ - Монтана;
Емилия Петрова – община Медковец;
Иванка Горанова – РОНСК - Монтана;
Наташа Кирилова – община Брусарци;
Петя Кирилова – РЗИ - Монтана;
Константин Владов – община Якимово;
Тодор Тодоров – Комисия за защита от дискриминация;
Зинаида Цекова – община Г. Дамяново;
Весела Коларска – община Монтана;
Валери Белов – община Монтана;
Александър Алексиев – РИОСВ – Монтана;
Андриан Тодоров – община Брусарци;
Росица Ангелова – РИО - Монтана;
Боян Аврамов – община Вълчедръм;
Тони Трайков – община Вълчедръм;
Дарина Кандикова – ОД „Земеделие” - Монтана;
Даниел Псалтиров – ОД МВР - Монтана;
Георги Цеков – РДСП – Монтана;
Радослав Найденов – община Берковица.

Областният управител г-н Ивайло Петров откри заседанието на ОССЕИВ като представи
дневния ред, който премина в следната последователсност:
1. Представяне и приемане на Областна стратегия на област Монтана за интегриране на
ромите 2012-2020 г.;
2. Представяне на мултимедийна презентация за 8 април – Международен ден на ромите;
3. Други.
По първа точка от дневния ред г-н Петров съобщи на присъстващите, че през периода м.ноември
2012 – м. март 2013 г. на територията на област Монтана се проведе процес по областно и
общинско планиране, бе сформиран Оперативен екип за изготвяне на стратегически документ с
наименование „Областна стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.”,
бяха изготвени общински планове за действие – приложения към стартегията, които планове бяха
одобрени от всички общински съвети на територията на областта. Областният управител обяви, че
чрез днешното заседание се поставя финала на областното планиране, и областният съвет по
етническите и интеграционните въпроси трябва да гласува приемането на стратегическия
документ и приложенията за работа на територията на област Монтана.
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Преди да бъде проведено и самото гласуване, г-н Ивайло Петров даде думата на Орлин Орлинов,
секретар на ОССЕИВ да представи основните приоритети, застъпени в стратегическия документ.
Чрез презентация г-н Орлинов представи на членовете на ОССЕИВ приоритетите от Областната
стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г. и обясни как протече процеса
по начертаването на тези приоритети.
След като членовете на съвета бяха запознати със стратегическия документ, г-н Петров предложи
да бъде гласуването нейното приемане. Гласуването протече по следния начин:
22 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ РЕШИ:
Приема стратегически документ със заглавие „Областна стратегия на област Монтана за
интегриране на ормите 2012-2020 г.”
По втора точка от дневния ред г-н Петров даде думата отново на секретаря на ОССЕИВ да
представи мултимедийна презентация с разяснения относно това какво предстои да отбележим на
8 април – Международния ден на ромите.
По трета точка от дневния ред г-н Петров съобщи на присъстващите, че на следващото заседание
на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционите въпроси ще предстои да
бъде сформирано Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия, което ще има конкретни
задачи и срокове за отчитане работата по нея. За целта г-н Петров прикани членовете на съвета да
помислят за свои представители, които да определят за участие в това звено и след получаване на
официално писмо от Областна администрация да изпратят своя отговор. Г-н Петров направи и
предложение на следващото заседание да бъде направена и промяна в Правилника за работа на
ОССЕИВ, касаеща включването на г-н Калин Хайтов като заместник-председател на съвета.
След изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.

Съгласувал: /п/
/Ивайло Петров, Областен управител на област Монтана/

Изготвил:
/п/
/Орлин Орлинов, мл. експерт, Дирекция АКРРДС/
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